দৈনিক সংবাৈ সংক্ষেপ
মঙ্গলবার ৮ই আগস্ট ২০১৭ ইং

, ২০১৫ ইং
প োশোকশশল্পে বোাংলোল্পেশল্পক ট কোল্পে চোয় ভোরে
প োশোকশশে খোল্পে ৪৫০ শবশলয়ন ডলোল্পরর শবশোল মোল্পকে ট ধরল্পে আটঘোট পবেঁল্পধই নোমল্পে ভোরে। এ জন্য সরকোশর র্েোল্পয় পর্মন ৬ হোজোর পকোটি
রুশ র প্রল্প োেনো প্যোল্পকজ পনওয়ো হল্পয়ল্পে পেমশন উল্পযোক্তোল্পেরও লক্ষ্য ঠিক কল্পর শেল্পে ভোরে সরকোর। ২০১৮ সোল্পল ২০ শবশলয়ন ডলোল্পরর রপ্তোশন
লক্ষ্যমোত্রোল্পক ২০২৫ সোল্পলই ১০০ শবশলয়ন ডলোল্পর উন্নীে করল্পে চোয় েোরো। আর এমনটি হল্পল বেে মোল্পন তেশর প োশোক রপ্তোশনল্পে শিেীয় স্থোল্পন
থোকো বোাংলোল্পেল্পশর জন্য আগোমী কল্পয়ক বেল্পরই সবল্পচল্পয় বড় প্রশেিন্দ্বী শহল্পসল্পব আশবভভেে হল্পব আশঙ্কো করল্পেন এই
খোেসাংশিষ্টরো।http://www.kalerkantho.com
েঁ শজবোজোল্পর ব্োাংক খোল্পের েো ট

শিেীয় প্রোশিক বো অধেবোশষেল্পকর অশনরীশক্ষ্ে শহসোব পঘোষ োয় েঁ শজবোজোল্পর ব্োাংক খোল্পের েো ট অব্োহে রল্পয়ল্পে। পেল্পশর শস্থশেশীল
অবস্থোয় শবশনল্পয়োগ বৃ শিল্পে ঋল্প র প্রবোহ বোড়োয় দুল্পয়কটি ব্োাংক ব্েীে সব ব্োাংকই ভোল্পলো মনোফো কল্পরল্পে। আর শিেীয় প্রোশিল্পক
ইশ এস ভোল্পলো হওয়োয় ব্োাংল্পকর পশয়োল্পর হোমল্পল ল্পড়ল্পে শবশনল্পয়োগকোরী। সভ ত্র জোনোয়, এশপ্রল-জন প্রোশিল্পক ব্োাংল্পকর মনোফো ভোল্পলো
হওয়োয় শবশনল্পয়োগকোরীর মোল্পে আগ্রল্পহর সৃ শষ্ট হল্পয়ল্পে। টোনো ১১ শেন ব্োাংক খোল্পের আশধ েয চলল্পে েঁ শজবোজোল্পর। শেনশেন বোড়ল্পে
েঁ শজবোজোর আর ব্োাংক খোল্পেও শবশনল্পয়োগ। http://www.kalerkantho.com
উৎল্পস কর ০.৭০% কল্পর প্রজ্ঞো ন জোশর
োটজোে ণ্য বোল্পে সব ণ্য রপ্তোশনর ও র উৎল্পস কর েশশমক ৭ শেোাংশ শনধেোর কল্পর প্রজ্ঞো ন জোশর কল্পরল্পে জোেীয় রোজস্ব পবোডে (এনশবআর)।
এর ফল্পল তেশর প োশোক রপ্তোশনর ও রও েশশমক ৭ শেোাংশ হোল্পর উৎল্পস কর আল্পরো করো হল্পলো। চলশে অথেবেল্পরর প্রস্তোশবে বোল্পজল্পট তেশর
প োশোক রপ্তোশনর ও র ১ শেোাংশ হোল্পর উৎল্পস কর আল্পরোল্প র প্রস্তোব কল্পরশেল্পলন অথেমন্ত্রী। রপ্তোশনকোরকল্পের প্রবল আ শি সল্পেও ২৯ জন োস
হওয়ো বোল্পজল্পট এ হোর কমোল্পনো হয়শন। http://www.kalerkantho.com
ভোরল্পে ৩ পনৌ-টোশমেনোল শরচোলনোর েোশয়ল্পে সোশমট অযোলোল্পয়ন্স প োটে
ভোরল্পের শিমবঙ্গ রোল্পজয একটি এবাং শবহোল্পর দুটি পনৌবন্দল্পরর টোশমেনোল উন্নয়ন, শরচোলন ও ব্বস্থো নোর েোশয়ে প ল্পয়ল্পে সোশমট অযোলোল্পয়ন্স
প োটে শলশমল্পটল্পডর পনেৃেোধীন কনল্পসোটিেয়োম। ৩০ বেল্পরর জন্য টোশমেনোল শেনটিল্পে অভযিরী পনৌ- শরবহন হযোন্ডল করল্পে দুই পেল্পশর কেৃে ল্পক্ষ্র
অনল্পমোেনক্রল্পম ভোরল্পে শবল্পশষোশয়ে পকোম্পোশন গঠন করল্পে হল্পব েোল্পের। কনল্পসোটিেয়োল্পমর প্রধোন অাংশীেোর শহল্পসল্পব পসখোল্পন সোশমট অযোলোল্পয়ন্স
প োটেল্পক ২৪ পকোটি টোকোর পবশশ শবশনল্পয়োগ করল্পে হল্পব।গেকোল পসবো খোল্পের েোশলকোভক্ত পকোম্পোশনটি জোনোয়, ব্বসো সম্প্রসোরল্প র ক্রমবধেমোন
প্রল্পচষ্টোর অাংশ শহল্পসল্পব ২০১৬ সোল্পলর নল্পভম্বল্পর কলকোেোর গোল্পডেন শরচ এবাং োটনোর গোইঘোট ও কোলঘোট টোশমেনোল্পল অভযিরী পনৌর্োন চলোচল
উন্নয়ন, শরচোলন ও ব্বস্থো নোর েোশয়ে প ল্পে ের ল্পত্র অাংশ পনয় েোল্পের পনেৃেোধীন কনল্পসোটিেয়োম। কোশরগশর সক্ষ্মেো ও আশথেক প্রস্তোব শবল্পবচনো
কল্পর সম্প্রশে এ কনল্পসোটিেয়োমল্পক প্রকল্পের েোশয়ে পেয় ভোরেীয় কেৃে ক্ষ্।http://bonikbarta.net
শরকেনো েীঘেল্পময়োশে নো হল্পল বোজোর মল্পনো শল পথল্পক র্োল্পব

নব্বইল্পয়র েশল্পকর শুরুল্পে প্রেশেনী আল্পয়োজল্পনর ব্বসো প্রোশেষ্ঠোশনক রূ পনয়। বেে মোল্পন বোাংলোল্পেল্পশ এ ব্বসোর বোজোর বেল্পর ৩ পকোটি ডলোর
বো প্রোয় ২৫০ পকোটি টোকোর। এ ব্বসোয় বোজোর অাংশীেোশরল্পের ৯০ শেোাংশই কনফোল্পরন্স অযোন্ড এশিশবশন ম্যোল্পনজল্পমন্ট সোশভে ল্পসস শলশমল্পটল্পডর
(পসমস) েখল্পল। বোাংলোল্পেল্পশ প্রেশেনী আল্পয়োজন ব্বসোর শবকোশ, সম্ভোবনো ও প্রশেবন্ধকসহ নোনো শবষয় শনল্পয় সম্প্রশে বশ ক বোেে োর সল্পঙ্গ কথো
বল্পলন পসমল্পসর প্রশেষ্ঠোেো ও গ্রু

ব্বস্থো নো

শরচোলক পমহরুন এন ইসলোম। সোক্ষ্োত্কোর শনল্পয়ল্পেন বেরুল আলম

http://bonikbarta.net
প্রশোসশনক অস্বেেো আর অেক্ষ্েোয় হেোশ শবশনল্পয়োগকোরীরো

‘আমলোেোশন্ত্রক অেক্ষ্েোয় শনরুত্সোশহে হল্পে শবশনল্পয়োগ। প্রকে বোস্তবোয়ল্পন একই ধরল্পনর প্রশোসশনক কোর্েক্রল্পমর নরোবৃ শি ও
স্বেেোর ঘোটশে হেোশ কল্পর েলল্পে আগ্রহী শবশনল্পয়োগকোরীল্পের। সরকোশর শবশভন্ন েপ্তল্পরর ঊর্ধ্েেন ও মধ্যম র্েোল্পয়র কমেকেে োল্পের
বোরবোর বেশলর কোরল্প প্রকেগুল্পলোর বোস্তবোয়নও হল্পে নো সময়মল্পেো।’ বোাংলোল্পেল্পশর সল্পঙ্গ বোশ শজযক কমেকোল্পের প্রশেবন্ধকেো প্রসল্পঙ্গ
সোম্প্রশেক এক প্রশেল্পবেল্পন এমন মিব্ কল্পরল্পে ইউনোইল্পটড পেটস পেডস শরল্পপ্রল্পজল্পন্টটিভ (ইউএসটিআর)।অল্পনকটো একই
ধরল্পনর কথো উল্পঠ এল্পসশেল মোশকে ন বোশ জয প্রশেশনশধল্পের বক্তল্পব্ও। http://bonikbarta.net
তবশিক প্রবৃ শি পকন্দ্র শহল্পসল্পব েশক্ষ্ - ভ বে এশশয়োর উত্থোন
অথেনীশে, রোজনীশে, শশক্ষ্ো ও সাংস্কৃশে খোল্পে পমলবন্ধল্পনর লক্ষ্য শনল্পয় অযোল্পসোশসল্পয়শন অব সোউথইে এশশয়োন পনশনল্পসর (আশসয়োন) র্োত্রো হয়
১৯৬৭ সোল্পল। ৫০ বের োর করো আশসয়োন েশক্ষ্ - ভ বে এশশয়োর অথেনীশেল্পে শবস্তর শরবেে ন ঘটিল্পয়ল্পে। শুধ েোই নয়, আশসয়োন পজোট এখন
শবল্পির সপ্তম বৃ হিম বোজোর ও েৃেীয় বৃ হিম শ্রমশশক্ত। শবযমোন শকে চযোল্পলঞ্জ সল্পেও ২০৩০ সোল্পলর মল্পধ্য শবল্পির চেথে-বৃ হিম অথেননশেক
পজোট হওয়োর লল্পক্ষ্য কোজ করল্পে সাংস্থোটি। খবর ব্লুমবোগে ও পেইটস টোইমস।ইল্পন্দোল্পনশশয়ো, মোলল্পয়শশয়ো, শফশল োইন, শসঙ্গো র ও থোইল্যোন্ডল্পক
শনল্পয় ১৯৬৭ সোল্পলর ৮ আগে আশসয়োন প্রশেষ্ঠো করো হয়। রবেী সমল্পয় এখোল্পন ব্রুল্পনই, কল্পম্বোশডয়ো, লোওস, শময়োনমোর ও শভল্পয়েনোম পর্োগ
শেল্পয়ল্পে। আশসয়োল্পনর এই ১০ সেস্য পেল্পশর অল্পনল্পকই এখন শবল্পির দ্রুেবধেনশীল অথেনীশে শহল্পসল্পব রূ োিশরে হল্পয়ল্পে।
http://bonikbarta.net
পেল নয়, অথেনীশে উিরল্প উন্নয়ন প্রকে হোল্পে শনল্পে পসৌশে আরব
অধেশেোব্দীরও পবশশ সময় ধল্পর অথেনীশের গশেসঞ্চোল্পর পকবল পেল্পলর ও র শনভে রশীল শেল পসৌশে আরব। েল্পব এবোর হয়ল্পেো পসই র্ল্পগর অবসোন
ঘল্পটল্পে। পেলশনভে রেো পথল্পক সল্পর এল্পস অন্যোন্য প্রোকৃশেক সম্পল্পের শেল্পক েেঁ কল্পে পেশটি। মরুভভশমর বল্পক জোশগল্পয় েল্পলল্পে নেন নেন শহর,
নেন কমেসাংস্থোন সৃ শষ্ট ও শবশনল্পয়োগ বোড়োল্পনোই র্োর মভ ল লক্ষ্য। শবল্পির বৃ হিম পেল রফেোশনকোরক পেশটি গে মোল্পস দুটি গুরুে ভ ে উন্নয়ন
শরকেনোর পঘোষ ো শেল্পয়ল্পে। এর মল্পধ্য একটি প্রকল্পের আকোর েোশড়ল্পয় পগল্পে উির- শিম ইউল্পরোল্প র পেশ পবলশজয়োমল্পকও। আর অন্য
প্রকেটিল্পে র্ক্ত করো হল্পয়ল্পে একটি শবমোনবন্দর ও সমদ্রবন্দর। এেোড়ো ধোরোবোশহকভোল্পব অথেননশেক নগর শনমেোল্প র শরকেনোও শনল্পয়ল্পে পেশটি।
http://bonikbarta.net
পেল্পশর বৃ হিম োইকোশর বোজোর চট্টগ্রোল্পমর খোেনগল্পঞ্জ আমেোশন করো অশধকোাংশ প েঁ য়োজই আল্পস ভোরে পথল্পক। সোম্প্রশেক সমল্পয় পেশটিল্পে তবরী
আবহোওয়োর কোরল্প

ণ্যটির আমেোশন কল্পমল্পে। এর পজর ধল্পর পবল্পড়ল্পে েোম। এর প্রভোব ল্পড়ল্পে খোেনগল্পঞ্জর বোজোল্পর। বেে মোল্পন এখোল্পন

মোনল্পভল্পে প্রশে পকশজ প েঁ য়োজ শবশক্র হল্পে ৩০-৩৫ টোকোয়। এক সপ্তোল্পহর ব্বধোল্পন ণ্যটির প্রশে পকশজল্পে েোম পবল্পড়ল্পে ৭-১০ টোকো। আসন্ন
পকোরবোশনর ঈে সোমল্পন পরল্পখ পেল্পশর বোজোল্পর খচরো র্েোল্পয় প েঁ য়োল্পজর চোশহেো বোড়ল্পে। এ সময় একশেল্পক ভোরল্পের প েঁ য়োজ উত্ োেনকোরী
অঞ্চলগুল্পলোয় অশেবৃ শষ্ট ও বন্যোর কোরল্প সরবরোহ সাংকট ও আমেোশন হ্রোস; অন্যশেল্পক চট্টগ্রোল্পম সৃ ষ্ট জলোবিেোয় োইকোশর বোজোল্পর পক্রেো সাংকল্পটর
কোরল্প

ণ্যটির েোম ঊর্ধ্েমখী রল্পয়ল্পে বল্পল মল্পন করল্পেন সাংশিষ্টরো।http://bonikbarta.net

